
Blommevej 3, 4671 Strøby 

Mødestedet er for mænd over 18 år. Her mødes 
vi til hyggeligt samvær med andre mænd hvor vi 
udveksler erfaringer og samles om fælles inte-
resser. Huset er alkohol og rusmiddelfri og to-
baksrygning foregår udendørs. Hvis der er flere 
med samme interesser kan vi lave en gruppe 
med faste mødetider og en tovholder der sørger 
for at afvikle aktiviteterne, om det så er madlav-
ning eller lystfiskeri. Meget af vores tid går med 
at sludre da vi har forskellige livshistorier. Der-
for er der altid nyt at lytte til, og der altid kaffe 
på kanden for 5 kr. ad libitum. 

Nogle af de mest populære aktiviteter er vores 
fælles spisning eller ture til spændende steder. 

Som medlem af Mænds Mødesteder Stevns vil 
du opleve et fællesskab og sammenhold. 

Hvilke aktiviteter du vil deltage i, bestemmer du 
selv. Du har med måske en ide som mange kan 
få glæde af. Som det forhåbentligt fremgår, er 

  Har du spørgsmål så kontakt en fra Bestyrelsen 

Morten Bek, Greve 22 54 14 93 

Rene Johansen, Strøby Ladepads 31 37 20 35 

Henrik Rasmussen, Store Heddinge 30 11 66 00 

Lars Hansen Hårlev 42 25 11 10 

Henning Esbjerg, Strøby Ladeplads 21 96 14 90 

Eller også henvender du dig bare på adressen: 

Blommevej 3, 4671 Strøby eller skriv til os på 

mmstevns2015@gmail.com  

www.Maends-Moedesteder-Stevns.dk 

 facebook.com/mmstevns2015 

Hvis du blot ønsker at være støttemedlem kan du for  

        100 kr. eller mere, indbetale på kontoen og meddel navn, 

          adresse og evt. e-mail på en af de ovennævnte adresser. 

På forhånd tak. 

CVR. NR. 36 67 69 22 

Nordea reg. Nr. 2360 konto 0719-792-979 

en fremmed er jo bare en ven 

du ikke har mødt endnu. 



 

Træværksted: 

Trædrejning: 

EDB: 

Madlavning: 

Kortspil 

Motionsture: 

Udflugter: 

Fiskeri: 

Dart: 

Petanque: 

Hygge og samvær: 

 

Mandag til torsdag 10.00 -15.00. 

Torsdag 10.00-15.00 med instruktion 

Tirsdag 10.00 - 13.00 

Se hjemmeside  tirsdag 10.00 - 13.00 

Onsdag 13.00 

Onsdag 10.00 

Ca. 6 gange om året 

Tirsdag 10.00 og tur ca. en gang om måneden 

Mandage og onsdage i klub regi 

På alle dage men fast mandag kl. 11.00 

På alle dage 11.00 - 15.00 

Aktiviteter 

Der er mulighed for at komme alle ugedage 24/7. 

Samlede ture ud af  huset er oftest på torsdage 

 

 

HOS OS HANDLER SUNDHED IKKE OM SALAT.  

MEN OM SOCIALT SAMVÆR  

2019-08-03 


